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সসৌদি সরকার সম্পর্কে শাদরযাহ’র ফযসালা 

উত্তর প্রিার্ে -শাযখ আবু বাদসর মুস্তফা আত-তারতুদস (হাদফজাহুল্লাহ) 

প্রশ্নঃ 

আদম মর্ে কদর, সসৌদি সরকার্রর অধীর্ে সসৌদি আরর্ব যা ঘর্ের্ে এবং এখর্ো 

ঘের্ে, তা আপোর মত মােুষর্ির কার্ে স াপে েয। যদি আপদে (আল্লাহ 

আপোর্ক রক্ষা করুে) যুবকর্ির আবশযক করণীযগুর্লার বযাপার্র দিক দের্িেশো 

দির্তে, দবর্শষকর্র সরকার সযর্হতু ঈমাে ও দজহার্ির অেুসারীর্ির বদি অথবা 

হতযা করার মাধযর্ম োর্ েে করা শুরু কর্রর্ে । 

এবং শাযখ ইযুসুফ আল উযাযদরর সক্ষর্ে দক ঘর্েদেল তাও আমার্ির সথর্ক িূর্র 

েয। একারর্ে যুবকর্ির িলগুর্লা, সসৌদি সরকার ইদতমর্ধয যা কর্রর্ে এবং 

ভদবষযর্ত যা করর্ত পার্র তার দবরুর্ে প্রদতর্শাধ গ্রহর্ের দসোন্ত দের্যর্ে। এজেয 

দকেু সংখযক যুবক অস্ত্রশস্ত্র সকো শুরু কর্রর্ে। অেয দকেু যুবক সসৌদি আরর্ব, 

আলর্জদরযার্ত ঘর্ে যাওযা ঘেোর পুেরাবৃদত্তর আশংকা করর্ে। 

আর তারা এোও বুর্ে সয একো দবরাে দফতো ও হতযাযজ্ঞ সং দিত হর্ত চলর্ে, 

দবর্শষকর্র যদি সরকার ইলম ও দজহার্ির সলাকর্ির িমে অবযাহত রার্খ। 

একারর্ে তারা দের্জর্ির জেয অস্ত্রশস্ত্র সকো অপদরহাযে মর্ে করর্ে-আর্েযাস্ত্র 

সথর্ক দবর্ফারক পযেন্ত। এবং  ৃহযেু বা দবপ্লব বা এ ধরর্ণর ঘেোর দবর্বচোয, 

তার্ির এবং তার্ির দের্জর্ির পদরবারগুর্লা সক রক্ষার জেয অস্ত্রশস্ত্র বযাবহার্রর 

প্রদশক্ষণ সেযাোর্ক তারা দের্জর্ির জেয আবশযক মর্ে কর্র। 

এই যুবকর্ির প্রশ্নসমূর্হর উত্তর প্রিােকারীর্ির মর্ধয এবং তার্ির উর্ে  উৎকণ্ঠায 

অংদশিারীর্ির মর্ধয রর্যর্েে উলামা মাশার্যখ, যাাঁর্িরর্ক তারা তাাঁর্ির জ্ঞার্ের 
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কারর্ে দবশ্বাস কর্রে এবং যাাঁরা আরর্বর এবং দের্জর্ির চারপার্শর বাস্তবতার 

সাক্ষী। দকন্তু আপদে জার্েে (আল্লাহ আপোর্ক অেুগ্রহ করুে) তার্ির বাডী ঘর 

অবর্রাধ করা হর্যর্ে এবং তার্ির অদেদিেষ্ট সমর্যর জেয বিী করা হর্যর্ে। আর 

এমেো করা হয যখে তার্ির দবরুর্ে দবর্রার্হর অদভর্যা  আো হয। 

এমেদক সরকার এসব উলামার্ির দবরুর্ে দমথযা ও রচো কর্রর্ে। সযমে তারা 

যখে শার্যখ আলী আল-খুিাইর, শাযখ োদসর আল-ফাহি, এবং শাযখ আহমাি 

আল-খাদলিীর্ক সগ্রফতার কর্রদেল, তখে তারা এই মাশাযখর্ির সার্থ অস্ত্র ও 

দবর্ফারক পাওযার কথা প্রচার কর্রদেল! এবং এর পূর্বে সরকার তার্ির দবরুর্ে 

‘র্সৌদি সরকারর্ক উৎখাত করার জেয মুওযাদহদিে’ োর্ম একদে সং িে প্রদতষ্ঠার 

অদভর্যা  এর্েদেল। 

এবং দরযার্ি দবর্ফারর্ণর দপের্ে তার্ির হাত রর্যর্ে- এমে অদভর্যা  ও তার্ির 

দবরুর্ে আো হর্যদেল, যদিও এই মাশাযখরা উভয অদভর্যা ই প্রতযাখযাে 

কর্রর্েে। 

সহ শাযখ! যুবকরা সর্িহগ্রস্ত এবং একই সার্থ ভীত। তার্ির দক করা ফরজ তা 

দজজ্ঞাসা করর্তও তারা ভয পায। এবং যদি তারা কাউর্ক প্রশ্ন কর্র তর্ব প্রর্শ্নর 

উত্তর্র সস এদডর্য যায অথবা সংর্ক্ষর্প উত্তর সিয। 

গ্রযান্ড উলামা কদমদের গ্রহণর্যা যতা অর্েক যুবর্কর কার্েই হ্রাস সপর্যর্ে এবং 

তারা গ্রযান্ড উলামা কদমদের সযর্কাে দসোন্তর্কই এমেভার্ব সির্খ সযে দসোন্তদে 

সসৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলর্যর অথবা অেয সকাে মন্ত্রোলর্যর। একারর্ে আমরা আশা 

কদর আপদে আমার্িরর্ক একদে বযাখযা দির্বে এবং উপর্িশ দির্বে। 

উত্তরঃ 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জেয, দযদে সব দকেুর প্রভু। 
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প্রশ্নদে অর্েক বড। আদম আশা কর্রদেলাম সসৌদি সরকার যুবকর্ির এ পদরমার্ে 

সচর্প ধরর্ব ো সয তারা এইরকম প্রশ্ন করর্ত বাধয হর্ব। এবং আদম এর কাোকাদে 

অর্েক প্রশ্ন সপর্যদে। িুদে পদবে মসদজি এবং এখােকার ইবািতকাদরর্ির সির্খ 

আদম আশা কর্রদেলাম সয সরকার দের্জর্ির এই অবস্থয সফলর্ব ো এবং তারা 

আমার্িরর্ক একাদক থাকর্ত দির্ব সযভার্ব আমরা তার্িরর্ক তার্িরমত থাকর্ত 

দির্যদে। 

দকন্তু সরকার শদি প্রিশেে এবং আমার্ির অপিস্থকরণ অবযাহত সরর্খর্ে এবং 

আমার্ির প্রকাশয শত্রু হর্যর্ে এবং আরব উপেীপ ও এর বাইর্রর মুজাদহির্ির 

দবরুর্ে দবর্শ্বর কাদফর তাগুতর্ির প্রকাশয সাহাযয করর্ে। তারা এো করর্ে 

সন্ত্রাসদবরধী লডাইর্যর োর্ম যদিও তারা দের্জরাই সন্ত্রাস ও অপরার্ধর সহাতা। 

প্রশ্নদের উত্তর সিযার জেয দের্চর ঘেো গুর্লা উর্ল্লখ করা প্রর্যাজেঃ 

[১] সসৌদি সরকার হর্ে দকেু হক্ব ও দকেু বাদতর্লর দমশ্রে। এর হক্ব দবষযগুর্লা 

সমৌদখক িাদবর মর্ধযই সীমাবে। সযমে তার্ির পতাকায তাওদহর্ির দচহ্ন এবং 

তার্ির িাদব সয তারা একদে সালাদফ ইসলাদম রাষ্ট্র এবং তারা শাদরযাহ বাস্তবাযে 

কর্র এবং অেযােয িাদবসমূহ, সযগুর্লার বযাপার্র আমরা আশা কর্রদেলাম তারা 

সতয বর্লদেল এবং এ িাদব গুর্লা এখর্ো অর্েক মুসলমাের্ির প্রতাদরত কর্র 

চলর্ে। 

আর এ সরকার্রর বাদতল দবষযসমূহ বস্তু ত বাস্তবতায, দিেদিে কাজকমে ও 

ঘেোবলীর্ত অর্েকো স্পষ্ট। এই বাস্তব ঘেোবদলই সমৌদখক িাদবর সমাকাদবলায 

সসৌদি সরকার্রর প্রকৃত অবস্থার স্পষ্ট প্রমাে। এ সরকার্রর দমথযাচার্রর প্রমাে 

পাওযা সযর্ত পার্র দের্চর ঘেোবলীর্তঃ 

[১] ক) এো এমে একো সরকার যারা জীবর্ের সবের্ক্ষর্ে আল্লাহর অবতীণে 

দবধাে অেুযাযী শাসে কর্র ো বরং তারা আল্লাহর দবধাে অেুযাযী দকেু দেদিেষ্ট 

সক্ষর্ে শাসে কর্র এবং বাদক সক্ষেগুর্লার্ত কর্র ো। এ সরকার আল্লাহর 
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দকতার্বর দকেু অংর্শ দবশ্বাস কর্র এবং দকেু অংর্শ অদবশ্বাস কর্র। সসৌদি আইে 

বযবস্থা পযোর্লাচো করর্ল এ দবষযদে সহর্জই সয সকাে বযদির সচার্খ পডর্ব। 

আর এো অর্েক শাদরযাহ েুসুদস িদলর্লর সার্থ সাংঘদষেক; সয িদললগুর্লা 

জীবর্ের সবে সক্ষর্ে দসোন্ত গ্রহর্ের জেয কুরআে এবং সুন্নাহ শরণাপন্ন হওযার 

আবশযকতা দের্িেশ কর্র। সযমে আল্লাহর বাণীঃ 

“সুতরাং সয সকাে দবষর্য সতামরা যদি মতর্ভি কর, তর্ব দবষযদের্ক দফদরর্য োও 

আল্লাহ এবং রসুর্লর দির্ক, যদি সতামরা সতযই আল্লাহ এবং আদখরার্ত দবশ্বাস 

কর। ইহাই অদধকতর কলযাণকর এবং চুডান্ত দবর্বচোয উপযুি”। 

সুতরাং আল্লাহর বােীঃ “…র্য সকাে দবষর্য …” – এদে সাধারে অথের্বাধক, সযো 

মােুষ মতর্ভি করর্ত পার্র এমে সযর্কার্ো দবষযর্ক দের্িেশ কর্র। 

[১] খ) এদে একদে অপদরণত সরকার, িীঘেদিে ধর্র যার শি ধারণা এই সয, 

এদে এর দের্ক থাকার জেয দের্জর উপর দকংবা এর জেসাধারর্ের উপর দেভের 

করর্ত পার্র ো। একারর্ণই অতীর্ত আল-সউি তার্ির হাত সপর্তদেল দিদেশর্ির 

দেকে- আর এমেদে কর্রদেল মুহাম্মাি ইবর্ে আব্দুল ওযাহহার্বর অেুসারীর্ির 

ইখওযাে আর্িালর্ের উপর দেযন্ত্রে এবং রাজত্ব শদিশালী করার জেয – অবস্থা 

এমে দেল সয সসৌদি সরকার্রর প্রদতষ্ঠাতা দিদেশর্ির দেকে সথর্ক সবতে সপর্তে 

সয তথযদে তার একজে োদত পদরস্কার ভার্ব বর্ল স র্েে। 

আর আজর্ক আব্দুল আদজর্জর সের্লর্ির সেতৃর্ত্ব সরকার দের্জর্ক আর্মদরকার 

সকার্লর মর্ধয সম্পূণে ভার্ব দের্ক্ষপ কর্রর্ে, আর্মদরকার েীদত অেুযাযী চলর্ে, 

আর্মদরকার প্রর্তযকো আশা-আকাংক্ষা পুরণ করর্ে, এই দবদেমর্য সয আর্মদরকা 

সসৌদি রাজত্বর্ক রক্ষা করর্ব, এর্ক পদরতযা  করর্ব ো অথবা পদরবতের্ের সচষ্টা 

করর্ব ো। 

যদি এরা (র্সৌদি সরকার) এর্ির ইসলার্মর িাদবর্ত আন্তদরক হত এবং ভূখর্ের 

রক্ষর্কর িাদবর্তও তর্ব এরা দের্জর্ির ধাদমেক জেসাধারণ এবং বযাপক বস্তু ত 



     

     

darulilm.org 

সম্পি কার্জ লাদ র্য দবর্শ্বর সবর্চর্য শদিশালী বাদহেী সমুর্হর একো দতদর 

করর্ত পারত- ক্ষমতা ও িৃঢ় ঈমাে সম্পন্ন একো বাদহেী, যারা আর্মদরকাের্ির 

অন্তর্র আতংক সৃদষ্ট করর্ত সক্ষম হত। 

দকন্তু িুভো যজেকভার্ব তারা এর দকেুই করর্ত পার্রদে। এ সরকার্রর অবস্থা অেয 

আর্রকদে আরব সরকার্রর মতই। জে র্ণর পক্ষ হর্ত সরকার পদরবতের্ের 

প্রর্চষ্টা অথবা দবর্রাদধতা সমাকাদবলায একদে বাদহেী প্রস্তুত করার চাইর্ত সবদশ 

দকেুই এ সরকার কর্রদে। এ সরকার্রর অবস্থা সযেঃ “আমার দবরুর্ে দসংহ, দকন্তু 

যুর্ে উে পাদখ।” 

[১]  ) এ সরকার বণেদভদত্তক, জাতীযতা দভদত্তক (আঞ্চদলকতার উপর)। এ 

সরকার অেয জাদতর সার্থ এই অঞ্চলদভদত্তক জাতীযতার সম্পর্কের দভদত্তর্ত সজাে 

বার্ধ এবং দবর্রাদধতা কর্র। এ সরকার আল্লাহর বািার্ির অদধকার ও িাদযত্ব সমূহ 

সসৌদি জাতীযতা ও সসৌদি ভূখর্ের সীমাোর উপর দভদত্ত কর্র দেধোরণ কর্র। এর 

অদধকার ও কতেবয দেধোরর্ণর দভদত্ত আদক্বিাহ ও েীে েয। একই কথা প্রর্যাজয 

অেয আরব রাষ্ট্রগুর্লার বযাপার্রও। 

আর এদে একদে স্পষ্ট কুফর বা কুফর বাওযাহ। 

“র্সৌদি স্থাযী ফাতওযা কদমদে” (আল-লাজোহ আি-িাযীমাহ) তার্ির একদে 

ফতওযার্ত বর্লর্েঃ 

 

    “র্য সকউ ইহুিী, দিস্টাে, এবং অেয অদবশ্বাসীর্ির জাতীযতা বযতীত আর দকে ু

দির্য মুসলমাের্ির সথর্ক আলািা কর্র ো এবং তার্ির সকল দবসযসমুহ এক কর্র 

সফর্ল, সস একজে কাদফর।” 
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এবং ফর্তাযাদের্ত তারা সতয বর্লর্েে দকন্তু সম্মাদেতর্ির দেকে আমার্ির প্রশ্ন 

হলঃ সসৌদি সরকার দক এরকম েয? আপোরা ফর্তাযাদের্ত সযমে বর্লর্েে, 

সসৌদি সরকার দক তার তুলোয দভন্ন রকম? 

বযাপারো দক এমে েয সয কাদফর, দযদিক সসৌদি জাতীযতা এবং রার্ষ্ট্রর সার্থ 

যুি থাকার কারর্ে- দেদিেষ্ট অদধকার, সুদবধা, আেুকূলয সপর্য থার্কে যা সসৌদি 

আরর্বর বাইর্রর একজে শাযখুল ইসলামও পাে ো? 

একাকী অদববাদহত োরীর্ির সমসযা এর চুডায সপৌাঁর্ের্ে দকন্তু এ স্বর্েও সসৌদি 

আইে অেুযাযী একজে সসৌদি মদহলা, সসৌদি আরর্বর বাইর্রর একজে পুরুষ, 

যার িীে ও চদরে সম্পর্কে ঐ মদহলা সন্তুষ্ট, তার্ক দবর্য করর্ত পার্র ো। 

একইভার্ব একজে সসৌদি পুরুষ ও সসৌদি আরর্বর বাইর্রর একজে মদহলার্ক 

দবর্য করর্ত পার্র ো যতক্ষে পযেন্ত ো সস একদে দেদিেষ্ট বযস পযেন্ত সপৌোয এবং 

আরও দকেু দেদিেষ্ট শতে পুরে কর্র এবং রাজ কতৃপর্ক্ষর দবর্শষ অেুমদত লাভ 

কর্র, যদিও এসব শর্তের সমথের্ে আল্লাহর পক্ষ সথর্ক সকাে প্রমাণ সেই। 

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওযা সাল্লাম) সতয বর্লর্েে যখে দতদে 

বর্লর্েে, “সতামরা যদি দবর্য ো কর তর্ব জদমর্ে দফতো এবং বযাপক ভার্ব 

দবস্তৃত মি সিখা দির্ব।” 

[১] ঘ) মুসদলম উম্মাহ বতেমার্ে সয সব গুরুত্বপূণে সমসযার মুর্খামুদখ সসগুর্লার 

বযাপার্র সসৌদি সরকার তার সসো বাদহেী সার্থ দের্য সদতযকার অর্থে অথবা 

ভদেতা কর্রও সকাে সমথেে সিখাযদে। 

আমার্ক একো ইসলাদম দজহাদি আর্িালে সিখাে যারা মুসদলমর্ির ভূখর্ে 

ইসলাদম জীবে বযবস্থা কার্যম করর্ত সচর্যর্ে এবং তাগুর্তর অতযাচার িূর করর্ত 

সচর্যর্ে এবং এই কার্জ তার্িরর্ক, সসৌদি সরকার অথবা এর আদমে সমথেে কর্রর্ে 

(সাধারে সসৌদি মুসদলমরা বযদতত)। শত শত মুসদলমর্ির তার্ির দের্জর্ির ভূখর্ে 
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হতযা করা হর্যর্ে… তার্ির জদমজমা অেযাযভার্ব সেওযা হর্যর্ে এবং তার্ির 

অদধকার হরণ করা হর্যর্ে। 

এসব দকেুর প্রদত সসৌদি সরকার ও এর আদমের অবস্থাে দকরুপ দেল? ? দকেু ো 

তারা সর্বোচ্চ যা করর্ত পারত তা হল মাশাযখর্ির ওইসব দেযোদতত মুসদলমর্ির 

জেয িুযা করার অেুমদত প্রিাে…অথবা সাধারে মুসদলমর্ির রা  প্রশদমত করার 

জেয আদথেক সাহার্যযর জেয োকা সংগ্রহ কর্র, অতঃপর সসই োকা মুসদলমর্ির 

হতযাকারী রাষ্ট্রসমূর্হর সরকার্রর কার্ে পািার্ো। 

সযমেো ঘর্েদেল যখে সচচদেযার মুসদলমর্ির জেয সসৌদি মুসদলমর্ির সিওযা োকা 

ঘাতক রাদশযাে সরকার্রর মাধযর্ম পািার্ো হর্যদেল যার্ত এই ঘাতকরা 

মুসদলমর্ির উপর সয দেষ্ঠুরতা ও হতযাযজ্ঞ চালাদেল তা আরও বাডার্ত পার্র! 

আমার্ক বলুে-মাে একবার হর্লও সসৌদি সরকার ও এর আদমে কখেও আল্লাহর 

জেয রা  প্রিশেে কর্রর্ে। দহিুরা ভারর্ত এবং কাদির্র বের্রর পর বের ধর্র 

মুসলমাের্ির হতযা করর্ে। এরপরও সসৌদি সরকার ভারর্তর সার্থ পূণোঙ্গ 

কূেেীদতক সম্পকে এবং অেযােয সম্পকে অবযাহত সরর্খর্ে। রাদশযাে কু্রর্সডারর্ির 

হার্ত অর্েক বের যাবত সচচদেযার মুসলমােরা দেহত হর্ে…এরপরও সসৌদি 

সরকার রাদশযাের্ির সার্থ পূণোঙ্গ কূেেীদতক সম্পকে চালু সরর্খর্ে। 

দফদলপাইর্ে মুসলমােরা বের্রর পর বের ধর্র দফদলপাইর্ের কু্রর্সডারর্ির হার্ত 

মারা যার্ে। দকন্তু সসৌদি সরকার দফদলপাইর্ের সার্থ পূণোঙ্গ কূেেীদতক সম্পকে 

চালু সরর্খর্ে। এমেদক সসৌদি সরকার তার্ির কাে সথর্ক সহর্যাদ তাও চায, সযে 

সকাে অপরাধই তারা কর্রদে! এমেদক কমুযদেস্ট চীর্ের সার্থও সসৌদি সরকার্রর 

ভাল কূেনেদতক সম্পকে এবং বন্ধুত্ব রর্যর্ে। 

এরকম উিাহরণ আরও অর্েক রর্যর্ে… ইসলাম ও মুসদলমর্ির সার্থ লডাইরত 

অর্েক রাষ্ট্র রর্যর্ে। এর্ির মর্ধয সথর্ক একদে রাষ্ট্র সিখাে যার সার্থ সসৌদি সরকার 
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সম্পকের্েি কর্রর্ে, ঐ রার্ষ্ট্রর ইসলাম ও মুসদলমর্ির দবরুর্ে লডাই করার 

কারর্ণ। োই, এমে সকাে উিাহরণ োই। 

এো এমে একো সরকার যা আল্লাহর জেয রা  প্রিশেে কর্র ো, একবার্রর 

জেযও ো… একবার্রর জেযও আল্লাহর জেয বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সিখায ো! এ 

সরকারর্ক দকভার্ব ইসলাদমক বলা যার্ব? দকভার্ব? 

দকভার্ব এই বাস্তব ঘেো গুর্লার সার্থ তার্ির কুরআে ও সুন্নাহ অেুযাযী শাসে 

করার িাদবর দবপরীতয িূর করা সম্ভব? 

[১] ঙ) উম্মাহর দবরুর্ে, ইসলাম ও মুসদলমর্ির দবরুর্ে সয সকাে যুর্ে উম্মাহর 

শত্রুর্ির সার্থ পদরস্কার দমেতা এ সরকার কখেও স াপে কর্রদে… সযমে সিখুে 

আর্মদরকার্ক, যা সন্ত্রাস দবর্রাধী যরু্ের োর্ম ইসলাম ও মুসদলমর্ির দবরুর্ে এক 

ভযঙ্কর লডাই চালার্ে… তারা মুসদলমর্ির ভুদম আক্রমে ও িখল করর্ে… 

এসর্েও আর্মদরকা এ সরকার্রর কাে সথর্ক দবদভন্ন ধরর্ের োড এবং সব ধরর্ের 

সমথেে ও সাহাযয-সহর্যাদ তা পার্ে… এমেদক সসৌদি সরকার মুসদলমর্িরর্ক 

মসদজর্ি আর্মদরকাের্ির দবরুর্ে িুযা করর্ত দের্ষধ কর্রর্ে। আর আরব 

উপেীর্প আর্মদরকার সামদরক ঘাদের খবর আমার্ির সথর্ক িূর্র েয! 

[১] চ) এো এমে একো সরকার যারা আল্লাহর পর্থ দজহাি সক সমূর্ল সশষ 

কর্রর্ে। এ সরকার্রর শব্দ ভাোর ও দচন্তা-ভাবো সথর্ক দজহাি মুর্ে সফলা 

হর্যর্ে। পক্ষান্তর্র, এ সরকার এর দের্জর সলাকর্ির দবরুর্ে লডাই শুরু কর্রর্ে, 

তার্ির িমে করর্ে, উলামার্ির বিী করা হর্যর্ে। এবং এ সরকার একদে আদমে 

দতদর কর্রর্ে যার একমাে উর্েশয দসংহাসে ও সরকার্রর রাজর্ত্বর সংরক্ষে। 

[১] ে) এ সরকার জাদতসংঘ ও অেযর্ির সথর্ক উদ্গত দবদভন্ন সংস্থা, সংদবধাে, 

সজাে, এবং চুদির্ত প্রর্বশ কর্রর্ে-র্য গুর্লার প্রর্তযকোই আল্লাহর শাদরযাহর 

স্পষ্ট দবর্রাধী। 
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[১] জ) এ সরকার অর্েক দেদভ চযার্েল সপার্ষ এবং অথোযে কর্র। এ দেদভ 

চযার্েল গুর্লা অনেদতকতা ও কুফর প্রচার কর্র। একইভার্ব এ সরকার্রর অধীর্ে 

এবং এর আদথেক সাহাযয জাতীয এবং আন্তজোদতক পযোর্য অর্েক পদেকা এবং 

মযা াদজে চলর্ে। এগুর্লা কুফর, োদস্তকতা, এবং ধমেদেরর্পক্ষতা প্রচার করর্ে 

এবং এগুর্লা সলাকজর্ের কার্ে সুপদরদচত। 

সুতরাং এ প্রচার মাধযম গুর্লার এবং এগুর্লা যা প্রচার করর্ে তার জেয সরকারই 

িাযী। যখে সসৌদি রাজা সক অপমাে করা হয অথবা তার মযোিা সক প্রশ্ন দবে করা 

হয, তখে এ সরকার িাযী বযাদির্ক দচদহ্নত কর্র খুাঁর্জ সবর কর্র এবং তার্ক 

সর্বোচ্চ পযোর্যর দেযোতে, বদিকরণ, এবং শাদস্ত সিযা হয, এমেদক হতযা পযেন্ত 

করা হয। দকন্তু যখে প্রকাশয দিবার্লার্ক আল্লাহর্ক অপমাে করা হয- সযমেো 

করা হর্যর্ে সসৌদি দজদিক তুদকে আল-হামি দলদখত  ল্প “আল কারাদিব”- এ। 

যার্ত বলা হযর্েঃ “সুতরাং আল্লাহ এবং শযতাে হল একই আদবষ্কার্রর িুই 

রূপ”- তার্ক সকাে ধরর্ণর অদভর্যা  বা জবাবদিদহতা োডা তার ইোমত 

মুিভার্ব চলর্ত সিযা হর্যর্ে সিশ জুর্ড… এমেদক তার দলদখত কুফর এবং ভ্রান্ত 

মতবার্ি পূণে বই রাষ্ট্রীয অেুর্মাির্ে প্রকাশ করা হয!! 

আপদে দচন্তা করুে যদি বলা হতঃ “ফাহাি অথবা ক্রাউে দপ্রন্স এবং শযতাে হল 

একই আদবষ্কার্রর িুই রুপ”, তর্ব দক সলখক এক রাতও তার বাদডর্ত ঘুমার্ত 

পারত? অথবা ঐ সলখর্কর বই প্রকাশ ও দবপণর্ের অেুমদত সিযা হত? 

এোই দক তার্ির িাবীকৃত তাওহীিী রাষ্ট্র? শাসেকারী রাজা দক মযোিায আল্লাহর 

চাইর্ত বড এবং উচ্চতর? এবং যদি বলা হয, হর্তও পার্র রাজা, আল্লাহর্ক 

অপমাে করার ঘেোগুর্লা জার্েো। 

এর জবাব হর্েঃ তর্ব দকভার্ব তারা এমে সবাইর্ক জার্ে, যারা তার্ির রাজা 

অথবা সকাে দপ্রর্ন্সর বযাপার্র কথা বর্ল, এমেদক যদিও তার কথা স াপর্ে 
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সেদলর্ফার্েও হয… দকন্তু যা দলর্খ োপার্োর পর দবদল করা হয তার বযাপার্র তারা 

(সরকার) দকভার্ব অজ্ঞ থার্ক? 

আল্লাহ তার্ির সম্পর্কে সতয বর্লর্েে যখে দতদে বর্লর্েেঃ 

 

    “মােুর্ষর মর্ধয এমেও রর্যর্ে যারা আল্লাহর পাশাপাদশ অেযর্িরর্ক আল্লাহর 

প্রদতেন্দ্বী দহসার্ব সেয, তার্িরর্ক সসভার্ব ভালবার্স সযভার্ব আল্লাহর্ক 

ভালবার্স। এবং যারা দবশ্বাসী তার্ির আল্লাহর জেয অদধক ভালবাসা রর্যর্ে এবং 

যদি অতযাচারীরা সিখত যখে তারা আযাব প্রতযক্ষ করর্ব, সয সকল ক্ষমতা 

আল্লাহর এবং আল্লাহ শাদস্ত িার্ে অদত কর্িার।” 

 

এবং আল্লাহ বর্লর্েেঃ 

 

    “র্তামার্ির দক হল সয সতামরা আল্লাহর্ক শ্রো ভদি কর ো, যখে দতদে 

সতামার্ির ধার্প ধার্প সৃদষ্ট কর্রর্েে?” 

 

[১] ে) সসৌদি শাসক এবং দপ্রন্সরা উম্মাহর সম্পি অেযাযভার্ব গ্রাস করার 

প্রদক্রযায মুল ভদুমকা পালে কর্র। একারর্ে এ সম্পর্ির একদে অংশ শাসক এবং 

দপ্রন্সর্ির পর্কর্ে এবং সপর্ে ঢুর্ক যার মাধযর্ম তারা দের্জর্ির কামো বাসো 

ইোমত পুরে করর্ত পার্র… এবং তারা প্রশ্ন ও জবাবদিদহতার উর্েে, যত সবদশ 

পদরমাণই তারা খরচ করুক ো সকে… এবং তারা এ দজজ্ঞাসার উর্েেঃ “তুদম এো 

সকাথায সপর্ল?” 
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এবং উম্মাহর সম্পর্ির একো বড অংশ উম্মাহর শত্রুর্ির পর্কর্ে এবং স্বাথে পূরর্ে 

ঢালা হয… আর অসহায, অতযাচাদরত মােুষগুর্লা যারা সকাে দকেু করর্ত পার্র 

ো, তার্িরর্ক অপচযী, অতযাচারী তাগুতর্ির সেদবর্ল উদেষ্ট থাকা খাবার্রর উপর 

সের্ড সিযা হয! 

সুতরাং, সসৌদি সরকার্রর এই সবগুর্লা রুপ একসার্থ (এবং আরও অর্েক দবষয 

রর্যর্ে সযগুর্লা উর্ল্লখ করা হয োই) আমার্ির এ দসোর্ন্ত দের্য আর্স সয, সসৌদি 

সরকার একদে কাদফর সরকার। 

 

  

ইসলাম হর্ে পবের্তর এক উপতযকায আর আল-সউর্ির সরকার রর্যর্ে পবের্তর 

অেয উপতযকায। 

সয সকউ আল্লাহর েীে সম্পর্কে জার্ে এবং এ সরকার ও এর সমথেকর্ির 

বাস্তবতার কথা জার্ে, তার এ বযাপার্র সর্িহ থাকা মাোয ো। এবং আমরা সসৌদি 

সরকার সম্পর্কে যা বদল, এর অতযাচারী আদমে সম্পর্কেও একই কথা বদল। 

কারণ, অেযােয আরব সিশগুর্লার আদমের্ির মত এ আদমেরও একমাে উর্েশয 

তাগুতর্ির সাহাযয করা এবং এর্ির দসংহাসে এবং স্বাথে সংরক্ষে করা। সুতরাং 

এো এমে একো আদমে যা শাসেকারী তাগুর্তর দের্িেশ মত চর্ল এবং এ আদমের 

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার দভদত্ত ও হল তাগুত শাসক। 

তাগুত শাসক যার্ির সার্থ শাদন্ত স্থাপে কর্র, এই আদমেও তার্ির সার্থ শাদন্ত 

স্থাপে কর্র যদিও যার্ির সার্থ শাদন্ত স্থাপে করা হর্যর্ে তারা ইসলাম ও 

মুসদলমর্ির দবরুর্ে লডাইরত কাদফরও হয। এবং তাগুত যার্ির দবরুর্ে যুে 

কর্র, এই আদমেও তার্ির দবরুর্ে যুে কর্র যদিও যার দবরুর্ে যুে করা হয, সস 

পৃদথবীর সবর্চর্য ভাল মােুষও হয। 
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এো অজ্ঞাত সয এই আদমে আল্লাহর পর্থ একবার্রর জেয হর্লও যেু কর্রর্ে! 

যদিও অর্েকগুর্লা যুের্ক্ষে রর্যর্ে…। একারর্ে এই ধরর্ণর একো আদমের্ক 

ইসলাদম আদমে বলা অসম্ভব, যদিও এর অদধকাংশ দসেয এবং কমান্ডাররা সালাত 

প্রদতষ্ঠা কর্র এবং একারর্ণ তার্ির মধযকার সকউ সকউ সরহাই সপর্ত পার্র। 

দকন্তু সামদগ্রকভার্ব এই আদমের  িে এবং উর্েশযর দবচার্র এই আদমের্ক ইসলাদম 

বলা অসম্ভব। অথবা একথা বলাও অসম্ভব সয এই আদমে আল্লাহর পর্থ লডাই 

কর্র আল্লাহর কাদলমার্ক সুউচ্চ করার জেয। 

[২] সসৌদি সরকার সম্পর্কে সিযা এ ফর্তাযাদে সাধারেভার্ব প্রর্যাজয। এবং 

ফর্তাযাদে ইহা দের্িেশ কর্র ো সয সসৌদি সরকার্রর পর্ক্ষ যুদি প্রিশেেকারী 

প্রর্তযর্কই অথবা এর প্রর্তযক সমথেকই আবশযকভার্ব কাদফর। এর কারণ হর্ে 

অর্ের্কর এ সরকার সম্পর্কে ভুল ধারো রর্যর্ে। এই ভুল ধারণাগুদল প্রচার 

কর্রে দকেু মাশার্যখ এবং সরকার্রর এর্জন্টরা। 

একারর্ণ এ ফতওযাদে সকাে দেদিেষ্ট বযদির উপর প্রর্যা  করার জেয আবশযক 

হর্ে ‘কাউর্ক কাদফর সঘাষণার’ শতেসমুহ পুরণ হওযা এবং ‘কাউর্ক কাদফর 

সঘাষণার’ প্রদতর্রাধী কারণগুর্লা অেুপদস্থত থাকা। সরকার্রর পর্ক্ষ যুদি 

প্রিশেেকারী অর্ের্কই এ সরকার সম্পর্কে পূর্বে বদণেত বাস্তবতা গুর্লা সম্পর্কে 

অজ্ঞ। অর্ের্কই সরকার্রর বাস্তবতা গুর্লা সম্পর্কে জার্েে দকন্তু দবশ্বাস কর্রে 

ো। 

এবং অর্ের্কই সরকার্রর এ বাস্তবতা গুর্লা সম্পর্কে জার্েে দকন্তু এো জার্েে 

ো সয এগুর্লা একজে সক ইসলার্মর বাইর্র দের্য যায। অর্ের্কই জার্েে সয এই 

কাজ গুর্লা একজে সক ইসলাম সথর্ক সবর কর্র সিয, তথাদপ তারা আপোর্ক 

বলর্বঃ 



     

     

darulilm.org 

“আদম আমার্ির মহাে শাযখর্ির অেুসরণ কদর, তারা আমার এবং আপোর সচর্য 

সবদশ জার্েে এবং তারা আমার্ক একদে ফর্তাযা দির্যর্েে সযো আপোর ফর্তাযা 

এবং বযাখযা সথর্ক দভন্ন।” 

এই সকল কারর্ে সরকার এবং তাগুত শাসর্কর পর্ক্ষ যুদি প্রিশেেকারী সকাে 

বযদির উপর এ ফর্তাযাদে প্রর্যা  করর্ত স র্ল এইসব দবষয দবর্বচোয আের্ত 

হর্ব। 

[৩] সসৌদি সরকার্রর উপর সিযা ফর্তাযাদে অেয জায ায প্রর্যা  করা যার্ব ো 

সযমে সমগ্র সসৌদি সমাজ অথবা এখােকার দবদভন্ন সংস্থার উপর প্রর্যা  করা যার্ব 

ো। কারে সসৌদি সমাজ হল মুসদলমর্ির সমাজ এবং মােুষরা সবদশরভা ই ধাদমেক 

এবং তারা সালাত প্রদতষ্ঠা কর্র। আর সমস্ত প্রশংসা শুধুমাে আল্লাহরই জেয। 

[৪] সসৌদি সরকার সম্পর্কে জ্ঞােী সলাকর্ির মার্ে দবরাজমাে ভুলগুর্লার দকে ু

সংখযক কারণ রর্যর্েঃ 

ক) একদে ভুল হল অর্েক মাশার্যখ এবং েীর্ের দির্ক আহ্বােকারীরা সরকার্রর 

শুধু ভাল দিক গুর্লাই সির্খে এবং তারা সরকার সথর্ক এসর্বর বাইর্র অেয দকে ু

সিখর্ত চাে ো এবং শুের্তও চাে ো… এ কারর্েই যখে তার্ির সকাে একজে 

কথা বর্লে, আপদে তার্ক বলর্ত শুের্বেঃ “ওযাদলউল-আমর: আল্লাহ তার্ক 

রক্ষা করুে-মসদজি দেমোর্ণর জেয, কুরআে োপার্োর জেয এবং কুরআে সহফজ 

করার জেয স্কুল দেমোর্ণর আর্িশ দির্যর্েে… এবং দতদে অমুক অমুক বই 

োপার্োর আর্িশ দির্যর্েে দের্জর বযাদি ত খরর্চ।” 

এবং দতদে একাদধকবার বলর্বেঃ “আমরা কুরআে এবং সুন্নাহ অেুযাযী শাসে 

পদরচালো কদর… এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর সকেো দতদে আমার্ির এরকম 

একজে ইমাম এবং রাজা দির্যর্েে।” 

এবং এসব অসর্চতে সলার্করা দের্জরা দবপথ ামী হর্যর্ে এবং অেযর্ির 

দবপথ ামী করর্ে। এ সরকার সয পূর্বে উর্ল্লদখত কাজগুর্লার সবদশ দকেু করর্ত 
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পার্র ো তা এসব অসর্চতের্ির েজর এদডর্য যায। এসব সলার্করা এ সরকার্রর 

সযসব কার্জর কথা উর্ল্লখ কর্রে সসই কাজগুর্লা অর্েক মুরতাি ধমে দেরর্পক্ষ 

আরব সরকার ও কর্র থার্ক, অথবা সসই কাজগুর্লার চাইর্ত সবদশ কাজও। 

খ) আর্রকদে ভুল হল অর্েক সসৌদি মাশাযখ এবং িীর্ের দির্ক আহ্বােকারীরা 

সসৌদি সরকার্রর সার্থ অেয আরব সিশগুর্লার সরকার্রর এবং এসব সরকার 

কতৃেক ধমেীয দেযোতর্ের তুলো কর্র দসোর্ন্ত সপৌাঁোে সয সসৌদি সরকার ঐসব 

সরকার্রর চাইর্ত হাজার গুে ভাল। 

এখাে সথর্ক তারা সসৌদি সরকার্রর প্রদত সন্তুষ্ট হর্য যাে, এমেদক সরকার্রর 

সার্থ সম্পকে বাডার্তও পার্রে। এভার্ব তারা দের্জরা পথভ্রষ্ট হে এবং অেযর্ির 

পথভ্রষ্ট কর্রে। 

আমরা স্বীকার কদর, সসৌদি সরকার্রর পূর্বে উর্ল্লদখত ভুলগুর্লা থাকর্লও এ 

সরকার অর্েক আরব সির্শর সরকার্রর চাইর্ত ভাল… দকন্তু এ বযাপারো 

আমার্িরর্ক একদে কাদফর সরকার্রর সার্থ যুি হর্ত বা কাদফর সরকার দের্য 

সন্তুষ্ট থাকার অেুর্মািে সিয ো, যদিও এ সরকার্রর কুফর, অেয আরব 

সরকারগুর্লার কুফর্রর তুলোয সবর্চর্য কমও হয। 

সদতযকার অর্থে এখার্ে তুলো হর্ে একদে কুফর এবং এর চাইর্ত বড আর্রকদে 

কুফর্রর মর্ধয অথবা একদে বৃহত্তর কুফর এবং এ কুফর্রর চাইর্ত বড কুফর্রর 

মর্ধয… এবং তুলোর দবষযদে এর (অথোৎ কুফর্রর) বাইর্র যায ো। 

 ) আর্রকদে ভুল হল, এমে অর্েক মাশার্যখ এবং িীর্ের দির্ক আহ্বােকারী 

আর্েে যারা সসৌদি আরর্বর বাইর্র থার্কে এবং হর্ের আবশযকতা সম্পাির্ের 

জেয এবং পদবে হারামাইর্ের প্রদত দবর্শষ অেুভূদত থাকার কারর্ণ, সরকার্রর 

অপরাধগুর্লা এবং এর কুফর সম্পর্কে চুপ থাকাোর্কই সবর্ে সেে… এবং হযত 

তারা োড দির্বে এবং অদতরঞ্জে করর্বে… 
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সুতরাং তারা দের্জরা পথভ্রষ্ট হে এবং অেযর্ির পথভ্রষ্ট কর্রে… আর সকাে িৃঢ়তা 

এবং ক্ষমতা োই আল্লাহর বযতীত। 

[৫] সুতরাং যদি বলা হযঃ সসৌদি সরকার্রর কুফরী দক এ সরকার্রর দবরুোচারে 

আবশযক কর্র? (অথোৎ এর দবরুর্ে লডাই কর্র এর্ক উৎখাত করা দক 

আবশযক?) 

আদম বদলঃ হযাাঁ। শাদরযাহ িৃদষ্টর্কাণ সথর্ক এ সরকার্রর দবরুোচারণ ওযাদজব। 

দকন্তু বাস্তব িৃদষ্টর্কাণ সথর্ক এ দবরুেচারর্ণর জেয দেদিেষ্ট শতোবলী, দবদভন্ন পযোয 

বা ধাপ এবং প্রর্যাজেীয প্রস্তুদতর িরকার রর্যর্ে এবং আদম মর্ে কদর ো সয এসব 

শতোবলী, ধাপ সমূহ এবং প্রর্যাজেীয প্রস্তুদত গ্রহর্ের পূর্বে লডাই শুরু করা উদচত। 

এবং শতোবলীর একদে হলঃ কাদফর সরকার্রর দবরুোচারর্ের ধারণাো 

সংখযা দরষ্ঠ মুসদলমর্ির মার্ে িৃঢ়ভার্ব দবিযমাে থাকা। 

এসব শতোবলী, ধাপ সমূহ এবং প্রস্তুদত সশষ হওযার পূর্বে, কুফর ও সব-ইেসাদফর 

উপর অেল থাকা শাসক তাগুতর্ির মধযকার যার্ির দফতো জদমে এবং মােুর্ষর 

জেয হুমদক স্বরূপ, তার্ির হতযা করর্ত বযাদি তভার্ব সকাে মুসদলর্মর উপর 

শাদরযাহ অেুযাযী সকাে বাধা োই, তর্ব এর্ক্ষর্ে সখযাল রাখর্ত হর্ব যার্ত বৃহত্তর 

দফতোর উদ্ভব ো হয। 

কুফর ও সব-ইেসাদফর উপর অেল থাকা শাসক তাগুতর্ির কাউর্ক হতযা কর্র, 

জেসাধারর্ের পথ সথর্ক তার্ক সরার্ো, লডাই শুরু করা এবং সম্পূণে সরকারর্ক 

তার দবর্শষ সংস্থা গুর্লা সহ উৎখার্তর চাইর্ত সহজ। 

[৬] সুতরাং, যদি বলা হযঃ স ার্যিা সংস্থা, পুদলশ, আদমে, খবর প্রিােকারী, 

সরকার্রর এর্জন্টর্ির প্রদত অবস্থাে দকরুপ? 
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আদম বদলঃ স ার্যিা সংস্থা এবং খবর প্রিােকারী এর্জন্টরা তাগুর্তর পর্ক্ষ কাজ 

করা কুকুর্রর েযায িার্রাযাে। তার্ির কাজই হল তাগুত এবং তার শাসে-দেযোতে 

প্রদতরক্ষা করা। আদম দেদিেষ্ট শতোবলী, ধাপ সমুহ এবং প্রর্যাজেীয প্রস্তুদত বযতীত 

এসব সংস্থার দবরুোচারর্ের উপর্িশ সিই ো, তর্ব বযদতক্রম সস যার দফতো োরা 

জদমে এবং জেসাধারণ মারাত্মক ভার্ব আক্রান্ত। 

সামদযক সাদবেক দবরুোচারে ো করার কারণ হর্ে দবর্শষকর্র ভূখে সমুর্হ সযমে 

সসৌদি আরর্ব সংঘার্তর সীমার্রখা বৃদের আশংকা এবং শাদন্তপূণে সাধারে 

মােুষর্ির ভীত সন্ত্রস্ত কর্র সতালার আশংকা। 

আত্মরক্ষার সক্ষেদেও বযদতক্রম। সুতরাং তারা যদি আপোর্ক ধরর্ত আর্স, সহ 

মুজাদহি ভাই, এবং আপোর্ক হতযা করর্ত চায অথবা বিী কর্র দেযোতে কর্র 

েীে সথর্ক সবর কর্র দির্ত চায, তর্ব সবোত্মকভার্ব তার্ির সমাকাদবলা করুে। 

পদরস্কার অন্তর দের্য তার্ির দবরুর্ে লড়ুে এবং তার্ির মুর্খামুদখ হে, পাদলর্য 

যার্বে ো। 

এবং আপদে আপোর দের্জর্ক এবং আপোর েীে এবং সম্মাে রক্ষা করর্ত দ র্য 

যদি তার্ির হার্ত দেহত হে, তর্ব আপদে জান্নার্তর অদধবাদসর্ির একজে। আর 

তারা আপাোর্ক হতযা কর্র অথবা বিী কর্র অথবা দেযোতর্ের মাধযর্ম েীে সথর্ক 

সবর করার সচষ্টার মাধর্ম তাগুর্তর দের্িেশ বাস্তবাযে করর্ত দ র্য যদি আপোর 

হার্ত দেহত হয , তর্ব তারা জাহান্নার্মর অদধবাসী, সহীহ হাদির্স এো বদণেত 

হর্যর্ে। 

এোই হর্ে উত্তর, আপোর প্রর্শ্নর এবং সয সব ভাই এর প্রশ্ন, আপোর প্রর্শ্নর 

কাোকাদে। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, দযদে সমস্ত দকেুর প্রভু। করা জার্যজ 

সেই। 


